AGRUPACIO ASTRONOMICA D'OSONA
C. del pare Xifré 1 i 3, 3r. 08500 VIC

Vic, 1996-01-31
Benvolguts consocis:

1. Assemblea General de Socis:
Tal com estava anunciat, divendres passat dia 26 es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de Socis, segons
els punts de l'ordre del dia que s'havia tramès amb la circular del mes de desembre. Es va llegir i aprovar la
Memòria d'activitats de l'any passat, memòria que trametem amb aquesta circular per al coneixement dels que no
hi van poder assistir. Es va llegir i aprovar l'estat de comptes de 1995 i el pressupost per a 1996, que és un
pressupost equilibrat d'ingressos i despeses per un import de 400.000 pta, si bé la partida de compra de material
es considera ampliable, per si un cas els recursos permetessin comprar dintre d'aquest any la cambra CCD per
poder gravar en un ordinador les imatges captades pels telescopis. A proposta del President, es va nomenar per
unanimitat Socis Honoraris de l'Agrupació el sr. Bernat Codina, de Les Masies de Voltregà i professor a la
Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i el sr. Pere Garriga, d'El Segundo, Califòrnia, enginyer de
telecomunicacions que ha estat treballant per a la NASA en el projecte de la sonda Galileu. Dels projectes
d'activitats per a aquest any també us n'adjuntem un resum annex. A proposta de l'Assemblea es va acordar fer
un repàs de les nocions més elementals d'astronomia en la programació dels pròxims trimestres, com a matèria
que cal repassar periòdicament. Aquest any no tocava fer renovació de Junta. D'altres novetats o punts d'interès
especial en parlem a continuació.

2. Conferència Pere Planesas:
Dissabte dia 17 de febrer, a les 10 del vespre, el nostre soci honorari i astrònom a l'Observatori de Yebes
(Instituto Geográfico Nacional) sr. Pere Planesas, farà una conferència a la sala Mn. Miquel Rovira, de l'Orfeó
Vigatà, c. de. st. Pere de Vic, sobre el tema L'ASTRONOMIA DELS CALENDARIS RELIGIOSOS. Us
recomanem d'assistir-hi atesa la personalitat del conferenciant i l'interès del tema.

3. Visita a la fàbrica Aerospatiale:
Tal com vam esmentar a la circular del desembre, hem fet gestions per poder visitar aquesta indústria (on
fabriquen els avions Airbus) a Colomiers, a prop de Tolosa (Occitània). La visita dura 1h i 1/2 i s'ha fixat per al
dissabte 23 de març a les 3 de la tarda, però s'hi ha de ser 1/2 h abans. Ens han dit que no s'hi podia fer
fotografies. Com que per raons de seguretat se'ls ha d'enviar anticipadament la llista nominal dels assistents amb
el n. del DNI i altres dades personals, les inscripcions s'han de fer al nostre local social fins a dijous 22 de febrer.
i després d'aquesta data no podem assegurar la plaça. El nombre d'assistents està limitat a 50 i, per tant, la
reserva de plaça es farà per rigorós ordre d'inscripció. Els inscrits hauran d'abonar una paga i senyal NO
RETORNABLE de 2.000 pta, SENSE LA QUAL LA INSCRIPCIÓ NO ES CONSIDERARÀ EFECTIVA. En
cas de demanda superior al nombre de places disponibles, els socis (més 1 familiar acompanyant per soci)
tindran preferència. També tindran preferència les persones que ocupin plaça d'autocar, mentre n'hi hagi de
disponibles. En el moment de la inscripció s'haurà de dir si es vol fer: a) només per a la visita (val unes 1.300
pta), b) per a l'hotel (si algú hi vol anar en cotxe particular i retornar el mateix dia, d'hotel, naturalment no en
necessitarà) i c) si hi voldria anar amb autocar, en el cas que hi hagi un nombre suficient de persones
interessades.
En cas d'anar-hi amb autocar, la proposta seria, més o menys, la següent: Sortida de Vic a les 6 del matí. Anada
fins a l'àrea de serveis de La Jonquera (uns 125 km). 1 hora de parada per esmorzar i perquè el xofer no pot
conduir més de 4 hores seguides. Després, anar directament fins a la darrera àrea de servei abans de Tolosa (uns
250 km). o bé fins a Colomiers mateix. Allà, dinar dels entrepans que cadascú es porti o de bar, i a les 2, sortida
per anar a l'Aerospatiale. Després de la visita, anada a Tolosa, a l'hotel i a partir d'aquest moment, temps lliure
perquè cadascú visiti el que vulgui, fins a la sortida per retornar a Vic, diumenge a les 2. Mirarem que l'hotel
sigui en un lloc cèntric i buscarem informació dels llocs de la ciutat de més interès turístic. El cost de l'hotel
(sopar, dormir i esmorzar), de moment no el sabem. El cost de l'autocar, dependrà de si és gran, mitjà o petit i
de si s'omple del tot o queda mig buit. Hotel i autocar, pot costar de l'ordre de 15.000 pta o una mica més per
persona. Si es contracta aquí amb una agència, es deurà poder pagar en pta. L'Agrupació ha hagut de pagar 800

FF a l'avençada per fer la reserva, de manera que el més pràctic serà acabar de pagar totes les entrades
conjuntament i ajuntar el preu amb el del viatge. En fer la inscripció, s'haurà de dir si es vol habitació individual
o doble. En el cas d'habitació doble, ja s'ha de deixar dit quines 2 persones aniran juntes a la mateixa habitació,
per no tenir complicacions al moment de l'arribada. En cas contrari, l'Agrupació combinaria les persones com
bonament sigui possible. Esperem que serà una visita molt interessant. PLACES LIMITADES - DECIDIUVOS AVIAT.

4. Observació de la Lluna a la plaça major de Vic:
Amb ocasió de les festes del Mercat del Ram, preveiem fer una observació pública de la Lluna a la plaça,
divendres 29 de març, vigília del Mercat del Ram, de 7 a 9 del vespre. Hi esteu convidats.

5. Pròxim eclipsi de Lluna:
La nit del 3 al 4 d'abril (de dimecres a dijous sant) hi haurà un eclipsi total de Lluna que, afortunadament, serà a
una hora relativament assequible:
Primer contacte amb l'ombra: 0h 21m (si ja han canviat l'hora i anem a l'hora d'estiu)
Principi de la totalitat: 1h 27m
Fi de la totalitat: 2h 53m (dura 1h 26m)
Darrer contacte amb l'ombra 3h 59m
Farem l'observació al nostre local. Hi esteu convidats i ja us ho podeu anotar a l'agenda.

6. Millorament de la informació als socis:
En la darrera Assemblea va semblar convenient millorar la nostra comunicació amb els socis, pensant
especialment en aquells que no assisteixen regularment a les activitats ordinàries de l'Agrupació. De manera
que, a més de la circular informativa que solem fer al final de cada trimestre per anunciar el programa d'activitats
del trimestre següent, se'n farà una altra a mig trimestre per anunciar les novetats de darrera hora i els actes
extraordinaris o visites que s'hagi pogut organitzar. A més a més, amb cada circular hi afegirem uns fulls
informatius (que no ens atrevim a dir-ne un butlletí) amb un resum de les notícies i amb alguns apunts de tipus
astronòmic o meteorològic de més interès. De moment, amb aquesta circular hi incloem la Memòria de les
activitats de 1995 i el Projecte global d'activitats per a 1996 que es va presentar a l'Assemblea.

7. Visita al Museu de la pell:
Arran de les conferències d'en JM. May sobre la indústria de la pell, la primera l'any passat i la segona el pròxim
29 de febrer, hem previst una visita per al diumenge 10 de març al Museu de la pell d'Igualada (antiga pelleria
de Cal Granotes) i al Museu comarcal de l'Anoia (antiga fàbrica cotonera del Cal Boyer). Serà una sortida de tot
el dia, amb dinar de restaurant a Igualada (opcional). Anada en cotxes particulars. Sortida a les 9 del matí del
pg. de Pep Ventura (Prat de la Riera) de Vic.

8. Articles a l'Ausona:
Els articles publicats des de la darrera circular han estat els següents:
29 des
5 gen
5 gen
12 gen
19 gen
26 gen

JM. Casals
R. Làzaro
A. Andreu
R. Làzaro
R. Làzaro
J. Sala Orri

L'efecte Doppler-Fizeau
Exobiologia
Càrregues elèctriques, el vent i la salut
E.T.
Què hi ha de nou a l'Univers?
Fa 10 anys del Challenger

Rebeu mentrestant, una cordial salutació

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIÓ

